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EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO SA - EMPLASA 
CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO DOS EMPREGADOS 

REGULAMENTO NORMATIVO Nº 01/2015, 08 DE JUNHO DE 2015 
 

A Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA - EMPLASA torna público o Regulamento do Concurso Interno para Promoção dos 
Empregados, referente à habilitação e classificação dos empregados elegíveis, de acordo com estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA será regido por este regulamento e executado pelo INSTITUTO QUADRIX, 
endereço eletrônico: http://www.quadrix.org.br e correio eletrônico: contato@quadrix.org.br. 
1.2 O Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA destina-se à habilitação e classificação de empregados elegíveis, conforme 
segue: 
 

 Analista de Desenvolvimento Urbano e Regional - Nível II para Nível III  

 Analista de Desenvolvimento Urbano e Regional - Nível III para Nível IV  

 Analista de Desenvolvimento Urbano e Regional - Nível IV para Nível V 

 Analista Administrativo - Nível II para Nível III 
 
1.3 Para efeitos deste regulamento, a avaliação consiste em prova objetiva, com o objetivo de atestar o nível de conhecimento técnico do 
empregado, sendo considerada uma etapa de habilitação do processo de Promoção Interna. 
1.4 O Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA de que trata este regulamento será composto de prova objetiva para os 
perfis relacionados no subitem 3.1.1. 
1.5 O empregado realizará a prova na cidade de São Paulo, na data provável de 07/08/2015, em local que será divulgado em regulamento de 
convocação específico para esta etapa. 
1.6 Os horários mencionados no presente regulamento e nos demais editais a serem publicados obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF. 
1.7 Fazem parte deste regulamento os Anexos I (Conteúdo Programático), II (Cronograma de Fases) e III (Requerimento de Atendimento 
Especial). 

 

2 DOS REQUISITOS 
 

2.1 Para habilitar-se é necessário atender aos seguintes requisitos: 
 
2.1.1 ser do quadro permanente; 
2.1.2 ocupar um cargo de nível superior; 
2.1.3 ter no mínimo 02 (dois) anos no nível de especialização em que se encontre; 
2.1.4 ter vaga disponível no nível de especialização ao qual irá concorrer; 
2.1.5 manifestar interesse por meio de inscrição no processo de promoção; 
2.1.6 não possuir qualquer registro negativo relativo aos aspectos da vida funcional nos dois anos anteriores e 
2.1.7 Não estar afastado da EMPLASA por qualquer razão. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1. Será admitida a inscrição exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 
08/06/2015 e 30/06/2015. 
 
3.1.1 Poderão participar do Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA os empregados relacionados nos seguintes perfis de 
Nível superior, que estejam habilitados conforme requisitos do Capítulo 2 deste Regulamento: 

 

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL 
CÓDIGO PERFIL 

100 Nível II para Nível III 

200 Nível III para Nível IV 

300 Nível IV para Nível V 

 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 
CÓDIGO PERFIL 

400 Nível II para Nível III 
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3.5 A inscrição do empregado implicará ciência e aceite das normas e condições estabelecidas neste Regulamento, no Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários e nos Comunicados e Divulgações promovidos pela URH (Unidade de Recursos Humanos), documentos que regulamentam o processo, 
acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.6 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de inscrição com data posterior ao dia 30/06/2015. 
3.7 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
3.8 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 
3.9 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do empregado. 
3.10 As informações confirmadas no formulário de inscrição online serão de inteira responsabilidade do empregado, ainda que feitas com o 
auxílio de terceiros. 
3.11 Quaisquer informações a serem alteradas ou corrigidas deverão ser solicitadas à URH (Unidade de Recursos Humanos) até o dia 
30/06/2015, através do e-mail anaguimaraes@sp.gov.br. 

 

4 DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA 
 

4.1 No comprovante definitivo de inscrição constarão as informações de dia, horário, local e sala de prova. 
4.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da inscrição, 
na data provável de 10/07/2015. 
4.3 O empregado deverá, obrigatoriamente, acessar o referido endereço eletrônico para verificar o seu local de provas, por meio de busca 
individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.  
4.4 São de responsabilidade exclusiva do empregado a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário 
determinado. 
4.5 O INSTITUTO QUADRIX poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem 4.2, comunicação pessoal dirigida ao 
empregado, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico correto na solicitação de 
inscrição, o que não o desobriga do dever de observar o regulamento de convocação a ser publicado. 
4.6 O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência ao endereço dos empregados informando os locais de aplicação de provas. 
4.7 Em caso de não confirmação de inscrição, o empregado deverá entrar em contato com o INSTITUTO QUADRIX pelos meios descritos no 
subitem 11.4 deste regulamento. 

 

5 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

5.1 O empregado que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos 
especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 30/06/2015, via e-mail (contato@quadrix.org.br), os seguintes documentos digitalizados: 
 
a) requerimento de atendimento especial (Anexo III deste regulamento); 
b) laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia de inscrição; ou documentação que comprove e justifique o 
atendimento especial solicitado.  

 
5.2 Após o prazo informado no subitem anterior, a solicitação será indeferida. 
5.3 A participante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, 
deverá levar um acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
5.4 O INSTITUTO QUADRIX não disponibilizará acompanhante para guarda de criança nos dias das provas. A participante nessa condição que não 
levar acompanhante não realizará as provas. 
5.5 A relação dos empregados que solicitaram atendimento especial será divulgada no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, na data 
provável de 10/07/2015. 
5.6 O empregado disporá de dois dias úteis a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o indeferimento, por 
meio de e-mail contato@quadrix.org.br. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
5.7 A solicitação de condições ou recursos especiais será atendida, em qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

 

6 DA PROVA OBJETIVA 
 

6.1 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, para escolha de uma  única resposta; 
e pontuação total variando entre o mínimo de 0 (zero) e o máximo de 100 (cem) pontos. 
6.2 As questões serão específicas para os perfis em questão, em grau de dificuldade compatível com o nível de especialização mínimo exigido e o 
conteúdo programático expresso no Anexo I. 
6.3 Questões coincidentes poderão estar presentes em provas para preenchimento de perfis diferentes, devido ao mesmo requisito de nível de 
especialização e/ou atribuições do perfil. 
6.4 A prova objetiva conterá 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Raciocínio Lógico e Matemático; 05 (cinco) 
questões de Informática e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos (de acordo com o perfil da vaga). 
 
6.5 Quadro de disciplinas, quantidade de questões, pesos e pontos: 

TIPO DE PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO QUESTÕES PESOS PONTOS 

PROVA OBJETIVA 

Língua Portuguesa 10 1,5 15 

Raciocínio Lógico e Matemático 15 1 15 

Informática 05 2 10 

Conhecimentos Específicos 20 3 60 

TOTAL 50 - 100 
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7 DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

7.1 A prova objetiva terá a duração de até 04 (quatro) horas e será realizada na data prevista de 07/08/2015. 
7.2 A data da prova está sujeita a alteração. 
7.3 Ao empregado só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e local divulgados no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br e no comprovante definitivo de inscrição, que será disponibilizado em 10/07/2015. 
7.4 Será vedada a realização da prova fora do local designado. 
7.5 Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, 
conforme disposto no subitem 7.3. 

 

8 DO JULGAMENTO 
 

8.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com quadro do subitem 6.5. 
8.2 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos empregados no cartão-resposta, e 
terá caráter classificatório. 
8.3 A nota de cada empregado na prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de questões acertadas pelo empregado, conforme 
o gabarito oficial definitivo, pelo peso de cada questão, de acordo com o subitem 6.5. 
8.4 Será considerado habilitado o empregado que obtiver pontuação mínima de 50 pontos, para os Níveis II e III. Para o Nível IV, será 
considerado habilitado o empregado que obtiver pontuação mínima de 70 pontos. 
8.5 Em caso de empate, será dada preferência ao empregado de idade mais elevada e, como segundo critério, será utilizado o tempo de serviço 
prestado para a Emplasa.  
8.5.1 Persistindo a condição de empate, será aprovado aquele empregado que obtiver maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos. 

 

9 DOS RECURSOS 
 

9.1 O empregado que desejar interpor recursos disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do 
gabarito/resultado preliminar, no horário das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente.  
9.2 O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br. 
9.3 Será admitido recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva e o resultado preliminar da prova objetiva.  
9.4 Para recorrer, o empregado deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br, e seguir as instruções ali contidas.  
9.5 O empregado deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  
9.6 Admitir-se-á um único recurso por empregado, para cada evento específico.  
9.7 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de  ser 
preliminarmente indeferido.  
9.8 A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Interno para Promoção dos Empregados da 
EMPLASA. 
9.9 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os empregados, 
independentemente de terem recorrido. 
9.10 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para 
todos os empregados, independentemente de terem recorrido.  
9.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações isso poderá, eventualmente, alterar a pontuação inicial obtida pelo 
empregado para uma pontuação superior ou inferior. 
9.12 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br quando da divulgação dos gabaritos oficiais definitivos. Não serão encaminhadas respostas individua is aos 
empregados.  
9.13 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.  
9.14 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito/resultado oficial definitivo.  
9.15 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
9.16 Serão conhecidos, mas indeferidos, os recursos inconsistentes, sem fundamentação ou que expressem mero inconformismo do empregado. 
9.17 A banca examinadora tem por responsabilidade as análises e julgamento de todos os recursos e constitui última instância para esses, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1 A participação do empregado implicará a completa ciência e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Regulamento, no Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários e nos Comunicados e Divulgações promovidos pela URH (Unidade de Recursos Humanos), documentos que 
regulamentam o processo, sobre os quais não poderá alegar desconhecimento. 
10.3 É de inteira responsabilidade do empregado acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Interno para 
Promoção dos Empregados da EMPLASA, que sejam publicados e/ou divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br. 
10.4 O empregado poderá obter informações referentes ao Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA nas Centrais de 
Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, por meio do telefone (11) 3198-0000, no e-mail contato@quadrix.org.br, ou via internet, no endereço 
eletrônico http://www.quadrix.org.br, ressalvado o disposto no subitem 10.6 deste regulamento. 
10.5 O empregado que desejar relatar ao INSTITUTO QUADRIX fatos ocorridos durante a realização do Concurso Interno para Promoção dos 
Empregados da EMPLASA deverá fazê-lo junto à Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, postando correspondência para a Caixa 
Postal 28203, CEP 01.234-970, São Paulo/SP - (Concurso Interno - Promoção - EMPLASA), ou enviando e-mail para o endereço eletrônico 
contato@quadrix.org.br. 
10.6 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. O empregado deverá observar 
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rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do subitem 10.3. 
10.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercíc io profissional 
(ordens, conselhos etc.), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto). 
10.7.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem 
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
10.8 Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados no subitem 10.7, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 
documentos. 
10.9 Por ocasião da realização das provas, o empregado que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 
10.7 deste regulamento, não poderá fazer as provas. 
10.10 Caso o empregado esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 
10.10.1 A identificação especial será exigida, também, ao empregado cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia 
ou à assinatura do portador. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
empregado com clareza. 
10.11 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em regulamento ou em comunicado. 
10.12 Não será admitido ingresso de empregado no local de realização das provas após o horário fixado para seu início. 
10.13 O empregado deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido de: 
a) comprovante definitivo de inscrição. 
b) original de um dos documentos de identidade relacionados no subitem 10.7. 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha. 
10.14 O comprovante definitivo de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
10.15 Não serão permitidos, durante a realização da prova, a comunicação entre empregado ou o uso de máquinas calculadoras e/ou similares, 
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
10.16 Será eliminado do Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA o empregado que, durante a realização das provas, for 
surpreendido portando aparelhos eletrônicos como telefone celular, tablets, ipod®, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, 
notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., 
bem como relógio de qualquer tipo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 
10.16.1 Os equipamentos e/ou objetos descritos no subitem anterior serão armazenados em envelope plástico inviolável fornecido pelo 
INSTITUTO QUADRIX antes do início da prova. 
10.16.1.1 Todos os equipamentos eletrônicos que forem acondicionados no envelope plástico inviolável deverão estar desligados e com a bateria 
desconectada. 
10.16.2 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos envelopes 
plásticos invioláveis. 
10.16.3 A abertura do envelope plástico inviolável só será permitida fora do ambiente de prova. 
10.16.4 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a realização 
das provas, nem por danos a eles causados. 
10.16.5 O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o empregado não leve nenhum dos objetos citados no subitem 10.16 no dia de realização das 
provas. 
10.17 Não será permitida a entrada de empregados no ambiente de provas portando armas. O empregado que estiver armado será 
encaminhado à Coordenação. 
10.18 No dia de realização das provas, o INSTITUTO QUADRIX poderá submeter os empregados ao sistema de detecção de metal. 
10.19 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do empregado. 
10.20 No dia da realização da prova, na hipótese de o empregado inscrito não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, o 
INSTITUTO QUADRIX procederá à inclusão do referido empregado por meio de preenchimento de formulário específico, diante da apresentação 
de documentos pessoais. 
10.21 A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional e será confirmada pelo INSTITUTO QUADRIX, com o intuito 
de verificar a pertinência da referida inclusão. 
10.22 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 10.20, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
10.23 O empregado deverá assinalar as respostas das questões objetivas no cartão-resposta, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul. O preenchimento do cartão-resposta, único documento válido para a correção da prova, será de inteira responsabilidade 
do empregado, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de provas e no cartão-
resposta. 
10.23.1 O empregado é responsável pela conferência de seus dados pessoais presentes no cartão-resposta, em especial, seu nome, seu número 
de inscrição e o número de seu documento de identidade. 
10.23.2 Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de empregado a quem tenha 
sido deferido atendimento especial para realização das provas. Nesse caso, se necessário, o empregado será acompanhado por fiscal do 
INSTITUTO QUADRIX devidamente treinado, para o qual deverá ditar suas marcações. Também nesse caso, poderá ser utilizado o procedimento 
de filmagem e/ou gravação. 
10.24 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do empregado. 
10.25 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão-resposta serão de inteira responsabilidade do empregado. 
10.26 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
10.27 O empregado deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 01 (uma) hora após o início das 
provas. 
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10.28 O empregado somente poderá retirar-se do local de realização das provas, levando seu Cartão de Gabarito, no decurso dos últimos 60 
(sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. Caso queira sair do ambiente de provas antes deste período 
regulamentar, deverá entregar seu Cartão de Gabarito ao fiscal. 
10.29 A inobservância dos subitens 10.27 e 10.28 acarretará a não correção da prova. 
10.30 Ao terminar a prova, o empregado entregará ao fiscal o cartão-resposta e o caderno de provas cedidos para a execução da prova. O 
empregado não poderá, em nenhuma hipótese, sob pena de desclassificação, sair do ambiente de provas portando o caderno de provas, que 
estará disponível para consulta durante o período de recursos. 
10.30.1 O empregado que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 
10.31 Será terminantemente vedado ao empregado copiar seus assinalamentos feitos no cartão-resposta da prova objetiva, em qualquer outro 
material que não seja o seu próprio Cartão de Gabarito, que será disponibilizado no início da prova. 
10.32 Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material como livros, apostilas, anotações, códigos ou qualquer outra fonte de dados. 
10.33 Terá suas provas anuladas o empregado que, durante a sua realização: 
a) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.7 deste regulamento; 
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos 
ou que se comunicar com outro empregado; 
e) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como os listados no subitem 10.16 deste regulamento; 
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 
empregados; 
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
h) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
i) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
j) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta, o caderno de provas ou o Cartão de Gabarito; 
k) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou no cartão-resposta; 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
m) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros; 
n) não permitir a coleta de sua assinatura; 
o) for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos; 
p) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas e/ou se negar a entregá-la à Coordenação; 
q) não permitir ser submetido ao detector de metal. 
10.34 No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
10.35 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o empregado se 
utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas. 
10.36 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do empregado, constituindo tentativa de fraude. 
10.37 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de empregado da 
sala de provas. 
10.38 O resultado final do Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA será publicado no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br na data provável de 10/09/2015, não de forma nominal, mas por meio dos números de inscrições. 
10.39 O INSTITUTO QUADRIX não arcará com quaisquer despesas, inclusive de deslocamento, de empregados para a realização da prova. 
10.40 A EMPLASA e o INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este 
Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA, no que tange ao conteúdo programático. 
10.41 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO QUADRIX juntamente com a EMPLASA. 
10.42 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste regulamento serão objeto de avaliação, ainda que não 
mencionadas no conteúdo programático constante do Anexo I. 
10.43 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste regulamento, bem como as alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listada no conteúdo programático constante do Anexo I deste regulamento. 
10.44 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste regulamento só poderão ser feitas por meio de outro regulamento. 
 

 
 
 
 

            
Renato Viegas      Sideval Aroni 
Diretor Presidente      Diretor Administrativo Financeiro 

 
 



Regulamento nº 01/2015 – Concurso Interno para Promoção dos Empregados da EMPLASA                                        Página | 6  

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 NÍVEL SUPERIOR 
 
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia 
textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Fonética e fonologia. Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes de 
palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do 
sinal indicativo de crase. Funções da Linguagem. 
 
1.2 RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Princípios de contagem e 
probabilidade. Arranjos e permutações. Combinações. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com 
conjuntos. Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de 
três simples e compostas). Sistemas de medidas. Volumes. Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação (analogias, 
inferências, deduções e conclusões). Diagramas lógicos. 
 
1.2 INFORMÁTICA 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, 
conceitos de hardware e de software, instalação de periféricos. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office). 
Noções de sistema operacional (ambiente Windows). Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de Internet e intranet. Programas de navegação: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. Programa de 
correio eletrônico: MS Outlook. Sítios de busca e pesquisa na Internet. Redes sociais. Computação na nuvem (cloud computing). Conceitos 
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação: procedimentos de segurança. 
Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.). Procedimentos de backup. 
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). 
 
1.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1.4.1 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL 
Constituição Federal de 1988: 1. Princípios do Direito Ambiental na Constituição Federal de 1988 ; 1.1. Princípio do Desenvolvimento 
Sustentável; 1.2. Princípio do Poluidor-Pagador; 1.3. Princípio da prevenção; 1.4. Princípio da Participação; 1.5. Princípio da Ubiqüidade. 2. 
Responsabilidade pelos danos causados ao Meio Ambiente (artigo 225, parágrafo terceiro, da Constituição Federal); 2.1. Responsabilidade 
civil; 2.2. Responsabilidade administrativa e responsabilidade penal pelos danos causados ao meio ambiente. 3. Competências 
constitucionais em matéria ambiental; 3.1. Classificação das competências; 3.1.1. Competência legislativa; 3.1.2. Competência material; 
3.2. O Município como ente federativo importante na tutela do uso e ocupação do solo e qualidade de vida. 
 
Da Política Nacional do meio Ambiente. Definição Legal de meio ambiente, sob o prisma da Lei n.º 6.938/81. Classificação do meio 
ambiente: a. Meio Ambiente natural; b. Meio ambiente artificial; c. Meio ambiente cultural; d. Meio ambiente do trabalho.  
 
Licenciamento Ambiental e Estudo Prévio de Impacto Ambiental: 1. Etapas do licenciamento ambiental; 1.1. Licença Prévia; 1.2. Licença de 
Instalação; 1.3. Licença de Operação. 2. Estudo Prévio de Impacto Ambiental e sua disciplina constitucional (EIA/RIMA – artigo 225, 
parágrafo primeiro, inciso IV, da Constituição Federal de 1988).  
 
Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Do objetivo da organização regional do Estado. Das entidades regionais do território 
estadual. Da criação de conselhos para as unidades regionais. Do papel dos Municípios nos planos e programas estaduais. Dos p lanos 
plurianuais dos Estados. Do planejamento do transporte coletivo de caráter regional. Da Lei Complementar Estadual n.º 760/94, que 
estabelece diretrizes para a organização regional do Estado de São Paulo: Das Regiões Metropolitanas e suas características; Da 
aglomeração urbana e suas características. Das microrregiões. Das Atribuições do Conselho de Desenvolvimento. 
 
Lei Complementar n.º 1.139 de 16/06/11, que reorganiza a região metropolitana da Grande São Paulo. Da região metropolitana de São 
Paulo. Dos objetivos da organização da região metropolitana de São Paulo. Das Sub-regiões Dos Conselhos Consultivos e Câmaras 
Temáticas Do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. 
 
Do Plano Diretor. Da importância para fins de cumprimento da função social da propriedade urbana. Da obrigatoriedade. Do conteúdo. 
(artigos 182 da Constituição Federal e 39 a 42 do Estatuto da Cidade). 
 
Lei Federal n.º 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade: 1. Diretrizes Gerais (artigo 2.º). 2. Objetivos da política de 
desenvolvimento urbano; 2.1. Pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade; 2.2. Garantia do bem-estar dos seus habitantes. 3. Da 
importância do Estatuto da Cidade para a chamada política urbana. Dos instrumentos da Política Urbana destinados à tutela do meio 
ambiente artificial.4. Da usucapião coletiva. 5. Noções sobre propriedade e função social.  
 
Instrumentos Legais de Desenvolvimento Urbano: 1. Usucapião Especial de Imóvel Urbano2. Concessão de Uso Especial. 3. Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios. 4. IPTU Progressivo no Tempo 5. Desapropriação com Pagamentos em Títulos. 6. Consórcio 
Imobiliário). 7. Direito de Superfície. 8. Direito de Preempção. 9. Outorga Onerosa do Direito de Construir. 10. Operações Urbanas 
Consorciadas 11. Transferência do Direito de Construir 12. Estudo de Impacto de Vizinhança. 13. Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 
14. Reurbanização Compartilhada. 15. Área de Intervenção Urbana. 16. Concessão Urbanística.  
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Zoneamento industrial – Lei n.º 6.803/80. 1. Zonas de uso estritamente industrial 2. Zonas de Uso Predominantemente Industrial. 3. Zonas 
de Uso Diversificado 4. Zonas de Reserva Ambiental. 5. Saturação das Zonas Industriais. 6. Relocalização de Indústrias (artigo 1.º, parágrafo 
3.º). 
 
Fundamentos de cartografia sistemática, escala, generalização cartográfica, projeções cartográficas, sistema UTM, referenciais 
cartográficos, coordenadas geodésicas e cartesianas. Sistema Cartográfico Metropolitano (SCM) de São Paulo. Fundamentos de cartografia 
temática, semiologia gráfica, principais métodos de cartografia temática. Cartografia digital, tipos de dados, entrada de dados, 
manipulação e saída de dados, atualização cartográfica. Fundamentos de sensoriamento remoto, sistemas-sensor, sistemas passivos e 
ativos, geração de mapas a partir de interpretação e análise de fotografias aéreas, processamento digital de imagens aéreas e orbitais. 
Características dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), análise espacial, de consulta e de recuperação, as diversas aplicações do 
SIG para o meio ambiente e para aplicações urbanas. Disseminação de mapas na internet e banco de dados geoespaciais. Fundamentos de 
Sensoriamento Remoto e processamento digital de imagens. Fundamentos de Geoprocessamento e GPS. Servidores de Mapas. 
Fundamentos de demografia. Dados e informações. Estatística básica. Banco de Dados Geográficos, coleta, seleção, análise e 
sistematização. Indicadores socioeconômicos. Estatuto da Cidade. Unidades de análise metropolitanas (setores censitários, unidades de 
informações territorializadas, distritos, municípios, regionalização metropolitana). Regiões metropolitanas paulistas, características 
demográficas, econômicas, sociais e ambientais. Estrutura e morfologia da rede urbana. Desenvolvimento Metropolitano. Controle, 
regulamentação dos usos das áreas urbanas. 
 
1.4.2 ANALISTA ADMINISTRATIVO 
Administração Pública e Geral: 
Noção de administração pública: do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático; As reformas administrativas e a redefinição do 
papel do Estado; A estrutura do aparelho público brasileiro: administração direta e indireta. Agências Reguladoras e Executivas. Processos 
participativos de gestão pública: conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade. Governo eletrônico: 
transparência da administração pública; controle social e cidadania; accountability. Responsabilidade fiscal. Excelência nos serviços 
públicos: gestão por resultados na produção de serviços públicos; o conceito de cliente na administração pública.  
Princípios básicos da Administração; evolução histórica da Administração; estruturas organizacionais; departamentalização: conceitos e 
critérios; centralização e descentralização; estrutura funcional e matricial; ética e responsabilidade social das organizações; estratégia 
organizacional; funções de planejamento; tendências modernas na administração: enfoque da qualidade, reengenharia, downsizing. 
 
Economia:  
Noção de matemática financeira e contabilidade; Noções de Orçamento Público; Análise e acompanhamento de projetos; Política f iscal e 
Política Monetária: restrição orçamentária, déficit público e dívida pública; Planejamento orçamentário e econômico-financeiro; Planilhas 
eletrônicas e banco de dados; A economia brasileira contemporânea e desenvolvimento regional e urbano. 
 
Gestão de Pessoas:  
Noção de gestão de pessoas no setor público; concurso público; regime CLT x regime estatutário. 
Noção de desenvolvimento de pessoas e de organizações: Treinamento (conceito, processo, diagnóstico de necessidades, programa, 
técnicas, avaliação); Desenvolvimento (Gestão do Conhecimento, Organizações de Aprendizagem, Educação Corporativa, Criatividade e 
Inovação, Mudança e Desenvolvimento Organizacional). 
 
Gestão Orçamentário-Financeira: 
Noção de programação, execução e controle de recursos orçamentários e financeiros. Plano Plurianual; Diretrizes orçamentárias; 
Orçamento anual; Sistema e processo de orçamentação; Classificações orçamentárias; Programação e execução orçamentária e financeira; 
Acompanhamento da execução; Sistemas de informações; Alterações orçamentárias; Receita pública; Despesa pública.  
 
Gestão de Suprimentos: 
Noção de Licitação: Conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
Procedimento, revogação e anulação; Sanções; Normas gerais de licitação.  
Noção de contratos administrativos: Conceito, peculiaridades e interpretação; Formalização; Execução; Inexecução, revisão e rescisão. 
Noção de Suprimentos: compra, recebimento e conferência de materiais; Endereçamento, classificação e armazenamento de produtos; 
Tipos de estocagem de materiais; Movimentação de materiais; Tipos de estoques; Custo de estoque; Controle de estoque; Estoques 
máximo, mínimo e de segurança; Avaliação de estoque; Ponto de equilíbrio. 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE FASES 
 

EVENTOS DATAS PROVÁVEIS* 

Publicação do Regulamento Normativo 08/06/2015 

Período de inscrições 08/06/2015 a 30/06/2015 

Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição com informações sobre locais de prova 10/07/2015 

Publicação do Regulamento de Convocação da Prova Objetiva 10/07/2015 

Aplicação da Prova Objetiva (previsão: turno da tarde) 07/08/2015 

Publicação do Gabarito Preliminar 10/08/2015 

Período para interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar 11 e 12/08/2015 

Publicação do Gabarito Definitivo 25/08/2015 

Publicação do Resultado Preliminar – Prova Objetiva 25/08/2015 

Período para interposição de recursos contra o Resultado Preliminar 26 e 27/08/2015 

Publicação do Resultado Definitivo – Prova Objetiva 10/09/2015 

Publicação do Resultado Final no endereço eletrônico do Instituto QUADRIX 10/09/2015 

 
 

* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br. É de inteira responsabilidade do empregado acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a esta 
avaliação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quadrix.org.br/
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ANEXO III – MODELO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL 
 

Eu, ________________________________________________________________________________________________________, 
 
CPF nº _____________________, empregado da EMPLASA e inscrito no Concurso Interno para Promoção dos Empregados , solicito, 
conforme laudo médico em anexo(*), atendimento especial no dia da aplicação da prova conforme descrito a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Nessa ocasião, apresento laudo médico com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados: 
 
Tipo de deficiência que possuo: _________________________________________________________________________________.  
 
 
Código correspondente da (CID): ________________________________________________________________________________.  
 
 
Nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável pelo laudo:  
 
___________________________________________________________________________________________________________.  
 
Todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
 
 
________________________________, ______ de _____________________ de 2015. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do empregado 
 
 

OBSERVAÇÃO 
Este requerimento, bem como documentação complementar citada no item 5 deste regulamento, deverão ser enviados via e-mail 
(contato@quadrix.org.br) até a data de 30/06/2015. 

mailto:contato@quadrix.org.br

